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Leidžiamas tėvų pageidavimu

Leidžiamas tik ypatingais atvejais

Neleidžiamas

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įsta-
tymai užtikrina vaiko teisę į mokslą, taip pat ir tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo 
religinius, filosofinius ir pedagoginius įsitikinimus. Todėl kai kurie tėvai siekia pasi-
naudoti šia teise ir savo atžalas ugdyti patys šeimoje. 

Prieš priimdami šį sprendimą tėvai turėtų pasidomėti ugdymo(si) šeimoje keliamais 
reikalavimais, ugdymo metodais ir būdais, tyrimų šioje srityje rezultatais. Mokykla tu-
rėtų supažindinti tėvus su jų teisėmis, pareigomis ir atsakomybėmis. Būtų naudinga 
tokiems tėvams parengti atmintinę, sukurti svetainę, kurioje jie galėtų dalytis savo 
patirtimi, naudinga informacija, gauti kompetentingų specialistų patarimų. 

Ugdymas(is) šeimose tėvų pageidavimu įteisintas 28-iose Europos šalių švietimo sis-
temose. Lietuvoje šis ugdymo(si) būdas įteisintas 2020 m. birželio 1 d.

Ugdymas(is) šeimoje turi daug pranašumų: leidžia individualizuoti vaiko ugdymą(si), 
užtikrinti jo saugumą, vaikui daugiau laiko praleisti su šeima, tačiau turi ir rimtų trū-
kumų: reikalauja daug energijos, laiko ir išteklių. Bent vienas iš tėvų didžiąją dalį die-
nos turi nedirbti, todėl šeima gali susidurti su finansiniais sunkumais, taip pat sulaukti 
daug aplinkinių klausimų ar patyčių.

Daugelyje Europos šalių, kur yra įteisintas ir leidžiamas ugdymas(is) šeimoje tėvų 
pageidavimu, nėra nustatyti formalūs reikalavimai ugdytojų išsilavinimui ar pedago-
ginei kvalifikacijai.  

Organizuojant ugdymą(si) šeimoje taikomi įvairūs metodai. Dažniausi jų eklektinis, 
nemokyklinis, Šarlotės Meison, klasikinis, mokykla namuose. 

Europos šalyse dažniausiai ugdymo(si) priežiūrą šeimose vykdo inspektūra, savival-
dybė ar mokykla. Ugdymosi pasiekimų stebėsenos dažnis įvairus. Stebima ir vertina-
ma mokinio ugdymosi pažanga (akademiniai pasiekimai ir socializacija), kai kada – 
vaiko savijauta, edukacinė namų aplinka. 

Tyrimų, kuriais būtų įvertintas udymo(si) šeimoje poveikis vaiko, o vėliau ir suau-
gusiojo, pasiekimams, nėra daug. Daugelis jų yra metodologiškai silpni, o išvados 
nevienareikšmės.
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Kokios Lietuvoje galimybės  
vaikui ugdytis šeimoje  
tėvų pageidavimu?

Lietuvoje 1997 m. priėmus Savarankiško moky-
mosi organizavimo tvarką1, mokiniams buvo sudaryta 
galimybė nuo 1998 m. sausio 1 d. mokytis savarankiš-
kai nelankant ugdymo įstaigos, tačiau už ugdymo ko-
kybę buvo atsakinga mokykla. Deja, tokio mokymosi 
galimybė panaikinta 2012 m.2. Vaikams dėl sveikatos 
problemų galimybė ugdytis ne ugdymo įstaigoje Lie-
tuvoje sudaryta 1991 m., priėmus Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatymą (4 straipsnis)3. 2019 m. gruodžio 3 d., 
priėmus Švietimo įstatymo pakeitimą4, tokią galimybę 
įgijo daugiau vaikų. Nustatyta, kad „vaikas jo paties ir jo 

tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal prieš-
mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimo-
je. Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai 
(globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų ir 
pasirinkta mokykla sudaro mokymo sutartį. Ugdantis 
šeimoje įgytas išsilavinimas prilyginamas mokykloje 
įgytam išsilavinimui.“ Minėtos nuostatos įsigaliojo 
2020 m. birželio 1 d., o šeimose vaikai įgijo galimybę 
ugdytis tėvų pageidavimu nuo rugsėjo 1 d. 

Bandant išvengti painiavos ir atskirti du reiškinius, 
kai namuose ar gydymo įstaigose vaikai ugdomi dėl li-
gos ar patologinės būklės, ir, kai vaikai ugdomi (ugdo-
si) šeimose tėvų pageidavimu, Lietuvoje įteisintos dvi 
sąvokos – ugdymas namuose ir ugdymasis šeimoje.

1 Savarankiško mokymosi organizavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 1997 m. lapkričio 11 d. įsakymu 
Nr. 1440.
2 Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049.
3 1991 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas Nr. I-1489. 
4 2019 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymo 31ˡ straipsniu įstatymas Nr. XIII-2593.
5 Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respubli-
kos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu V-1405. 
6 Žr. 2 išnašą. 
7 Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504. 

Ugdymas namuose – suprantamas kaip mokymas, skiriamas besimokančiajam, kuriam dėl ligos ar patologi-
nės būklės nėra galimybių lankytis ugdymo įstaigoje. Toks besimokantysis namuose yra lankomas švietimo 
darbuotojų, taip sudarant jam sąlygas mokytis pagal bendrojo ugdymo programą. Jei vaikui nustatyti speci-
alieji ugdymosi poreikiai, ugdymas(is) pritaikomas atsižvelgiant į mokinio poreikius ir pedagoginės psicho-
loginės tarnybos rekomendacijas5.

Ugdymasis šeimoje – mokinys nuolat individualiai ir nuosekliai mokosi visų dalykų pagal pradinio, pagrin-
dinio, vidurinio ugdymo programas šeimos aplinkoje, mokomas tėvų (globėjų, rūpintojų) ir (ar) samdomo 
mokytojo (-ų) ir konsultuojamas mokyklos, su kuria sudaryta mokymo sutartis, mokytojo (-ų)6.

2020 m. gegužės 20 d. Vyriausybė patvirti-
no Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą7  
(toliau – Aprašas). Jame nustatyta, kad tėvai (globėjai, 
rūpintojai), pageidaujantys, jog jų vaikai nuo einamų-
jų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis šeimoje, turi nuo 
balandžio 15 d. iki birželio 30 d. pateikti prašymą ir 
dokumentus mokyklos, kuri padės organizuoti vaiko 
ugdymą(si) šeimoje, vadovui. Savivaldybė kiekvienais 
metais iki einamųjų metų balandžio 15 d. turi skelbti 
mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpinto-
jams) organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje, sąrašą. 
Apraše numatoma, kad už vaiko ugdymą(si) yra atsa-
kingi mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Jie patys gali 
ugdyti vaiką šeimoje ir (arba) samdyti mokytoją (-us). 
Tačiau mokykla, padedanti tėvams organizuoti vaikų 
ugdymą šeimoje, mokymo sutartį galės sudaryti tik 
tuomet, kai tėvai išpildys reikiamas sąlygas. Pirmiau-
sia tėvai turi įrodyti, kad per pastaruosius dvejus me-
tus šeimoje nebuvo nustatytas nė vienas vaiko teisių 
pažeidimas, susijęs su tėvų pareigų nevykdymu ar 
netinkamu jų vykdymu, jei tėvai buvo apsvaigę nuo 
alkoholio ar narkotikų. Turi būti įrodyta, kad tėvai 
nesmurtavo prieš vaikus ir nesiėmė kitokių veiks-

mų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos vaiko teisei 
į mokslą užtikrinti. Mokyklos paskirti specialistai turi 
įvertinti vaiko brandą, kad vaikas turi kompetencijos 
mokytis pagal atitinkamą ugdymo programą, ar mo-
kinio pasiekimų lygis mokantis pagal visų mokomųjų 
dalykų programas yra ne žemesnis kaip patenkina-
mas. Jie turi apsilankyti vaiko gyvenamojoje vieto-
je, analizuoti tėvų pateiktą informaciją, nustatyti, ar 
vaikas namuose turi įrengtą vietą mokytis, tinkamas 
priemones, interneto prieigą. Minėti specialistai taip 
pat turi įsitikinti, kad tėvai yra pasirengę užtikrinti tin-
kamą ir kokybišką vaiko ugdymą šeimoje ir socializa-
ciją, o pats vaikas pokalbio su psichologu metu turi 
išreikšti norą ugdytis šeimoje. Tėvams sudarius moky-
mo sutartį su mokykla dėl ugdymo(si) šeimoje, moky-
kla mokinį aprūpins reikiamais vadovėliais, teiks jam 
konsultacijas ir sudarys sąlygas dalyvauti mokyklos 
veikloje – būreliuose, renginiuose, akcijose. Taip pat 
mokykla du kartus per mokslo metus įvertins mokinio 
pasiekimus, pažangą ir ar užtikrinami mokinio sociali-
zacijos poreikiai. Savo ruožtu tėvai privalės ne rečiau 
kaip kartą per dvi savaites mokyklos elektroniniame 
dienyne nurodyti vaiko pasiekimus – ko jis mokėsi, ką 
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išmoko, kokiose aplinkose mokėsi. Mokymosi sutartį 
gali nutraukti tėvai arba mokinys, kai jam yra 14–18 
metų, ir gautas raštiškas tėvų sutikimas. Tuo tarpu 
mokykla gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai 
įspėjusi prieš aštuonias darbo dienas, jei mokinys be 
pateisinamos priežasties neatvyksta į mokymosi pa-

siekimų ir pažangos įvertinimą arba pasibaigus ugdy-
mo laikotarpiui bent vieno dalyko mokinio pasiekimai 
yra nepatenkinami. Taip pat mokykla gali nutraukti 
sutartį, jeigu ugdymo proceso pabaigoje tėvai nesu-
daro sąlygų mokiniui socializuotis arba nustatomas 
vaiko teisių pažeidimas.

Kokios vaiko ugdymo(si) šeimoje 
pageidaujant tėvams galimybės 
Europos šalyse?

1 lentelė. Ugdymui(si) namuose nacionaliniu lygmeniu nustatyti kriterijai pradiniame ir pagrindiniame ugdyme 2018–2019 m. m.

Ugdymas(is) namuose, įskaitant ir ugdymą(si) šei-
moje tėvų pageidavimu, yra įteisintas daugumoje (36 
iš 38) Europos šalių (išskyrus Bosniją ir Hercegoviną 
bei Šiaurės Makedonijos Respubliką) (1 lentelė).

Pastaba: Lietuvoje nuo 2020 m. birželio 1 d. įteisintas vaiko ugdymas(is) šeimoje tėvų pageidavimu.

Reikalingas nacionalinio / regio-
ninio lygmens valdžios leidimas

Reikalingas vietos valdžios / 
mokyklos leidimas

Formalūs, su mokymu susiję,  
reikalavimai ugdymo(si)  

namuose teikėjams
Minimalus išsilavinimas,  

reikalaujamas ugdymo(si) 
namuose teikėjams

Švietimo priežiūra ir vaiko  
mokymosi pažangos vertinimas

Mokiniai privalo išlaikyti 
egzaminus / testus, kad gautų 

baigimo pažymėjimą

Ugdymas(is) namuose leidžia-
mas dėl ypatingų priežasčių

Ugdymas(is) namuose  
neleidžiamas

13-oje (iš 36 šalių) ugdymas namuose gali būti or-
ganizuojamas tik dėl ypatingų priežasčių – dažniau-
siai dėl sveikatos problemų. Kitos išskirtinės priežas-

tys, susijusios su siekiu vaiką ugdyti namuose, gali 
būti tėvų religinės, filosofinės pažiūros, šeimos mobi-
lumas (2 lentelė).

2 lentelė. Šalių, kuriose ugdymas(is) šeimoje leidžiamas tik dėl ypatingų priežasčių, pavyzdžiai, 2018−2019 m.

Šalis Priežastys

Vokietija Leidžiama tik su sąlyga, jei vaikas dėl ligos negali judėti.

Ispanija Leidžiama vaikams, kurie negali lankyti mokyklos dėl gydytojų nurodymų.

Kroatija Leidžiama vaikams, kurie negali lankyti mokyklos dėl didelių motorikos sutrikimų arba ilgiau užsitęsusių 
chroniškų ligų. 

Kipras Leidžiama tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kurių sąrašas tvirtinamas ministro.

Nyderlandai Leidžiama. Išskirtiniais atvejais vaikams gali būti taikoma išimtis, leidžianti nelankyti mokyklos, jei jų gyvena-
mojoje vietovėje veikiančios mokyklos prieštarauja tėvų religinėms ar filosofinėms pažiūroms.

Švedija Leidžiamas tik dėl vaiko sveikatos problemų ir šeimos mobilumo. Religiniai įsitikinimai ar filosofinės pažiū-
ros nėra priskiriamos prie išskirtinių atvejų. Mokymas namuose kiek įmanoma ribojamas ir (arba) stengiamasi 
užtikrinti, kad vaikas kaip galima greičiau grįžtų į mokyklą.

Šaltinis: Home Education Policies in Europe. Primary and Lower Secondary Education. Eurydice, 2018

Šaltinis: Home Education Policies in Europe. Primary and Lower Secondary Education. Eurydice, 2018
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28-ių šalių švietimo sistemose ugdymas(is) šei-
moje gali būti vykdomas tėvų pageidavimu (pa-
veikslas 1 psl.). Šešiose šalyse (Belgijoje, Bulgarijoje, 
Airijoje, Austrijoje, Šveicarijoje ir Lichtenšteine) tokiam 
savo vaikų ugdymui(si) tėvai turi gauti nacionalinio ly-
gmens valdžios leidimą. 14-oje šalių, įskaitant Šiaurės 
ir kai kurias Baltijos šalis, norėdami savo vaiką ugdyti 
šeimoje, tėvai gali tiesiogiai kreiptis dėl leidimo į vie-

tos valdžią arba mokyklą, kuriai yra priskirtas mokinys 
(1 lentelė). Prancūzijoje, Slovėnijoje ir Serbijoje tėvams 
nereikia valdžios pritarimo. Jie tik turi deklaruoti, kad 
nusprendė vaiką mokyti šeimoje. Jungtinėje Karalys-
tėje, jei tėvai nusprendė pasiimti vaiką iš mokyklos ir 
mokyti šeimoje, jie turi informuoti mokyklą, kurioje 
mokėsi jų vaikas. Tačiau nėra reikalavimo informuoti 
švietimo įstaigą, jei vaikas anksčiau nelankė mokyklos.

Kokie yra vaiko ugdymo(si)  
šeimoje pranašumai ir trūkumai?

Nors kol kas Europoje ugdymas(is) šeimoje nėra 
plačiai paplitęs, tačiau spartėjant globalizacijos proce-
sams, augant informacinių komunikacinių technologi-
jų naudojimui ugdymo procese, ši ugdymo(si) forma 
gali populiarėti. Tad kyla klausimas, kuo tėvams patrau-
klus yra vaiko ugdymas(is) šeimoje? Skirtingose šeimo-
se šios priežastys gali būti skirtingos. Paprastai šeimų 
sprendimą vaiką ugdyti šeimoje lemia šios priežastys: 
šeimoje vyraujančios pažiūros, gyvenimo būdas, vaiko 
amžius, jo sveikata ir asmeninės savybės. Pavyzdžiui, 
vienos šeimos įsitikinusios, kad mokymas šeimoje gali 
būti kokybiškesnis, nes vaikas mokysis jam priimtinu 

tempu, todėl jis galės pasiekti aukštesnius akademi-
nius ar saviraiškos (pavyzdžiui, sporto, muzikos) pa-
siekimus nei jo bendraklasiai mokykloje. Kitos šeimos 
įsitikinusios, kad vaikas šeimoje galės ugdytis emociš-
kai saugioje aplinkoje nejausdamas nepasitenkinimo ir 
nuobodulio; taikant aktyviojo mokymosi metodus, jis 
nebus priverstas didžiąją pamokos dalį sėdėti ir klau-
sytis mokytojo aiškinimo. Kitos šeimos tikisi suteikti 
vaikui geresnį išsilavinimą, sudarydamos galimybę 
daugiau laiko skirti reikiamoms kompetencijoms įgyti, 
patirti įvairesnes, turtingesnes mokymosi patirtis nei 
mokykloje; dar kitos – keliauja, todėl mokymasis mo-
kykloje yra nesuderinamas su šeimos gyvenimo būdu. 

Tad tėvai dažniausiai kaip ugdymo(si) šeimoje pasi-
rinkimo priežastis nurodo šiuos pranašumus (3 lentelė).

3 lentelė. Ugdymo(si) šeimoje pranašumai ir trūkumai

Pranašumai Trūkumai

	Daugiau laisvės planuojant ugdymo turinį ir dienotvarkę.
	Vaikui sudaromos galimybės mokytis jam priimtinu tem-

pu.
	Didelės galimybės mokymo stilių pritaikyti prie vaiko in-

dividualių poreikių, pomėgių, padėti atsiskleisti vaiko ga-
bumams.

	Leidžia užtikrinti vaiko fizinį ir psichologinį saugumą.
	Sudaromos galimybės vaikui dažniau bendrauti su skirtin-

go amžiaus, patirties žmonėmis.
	Gali būti taikomas kaip alternatyva, kai uždaromos moky-

klos dėl ekstremalių situacijų. 
	Leidžia lengviau planuoti šeimos atostogas, išvykas, su-

daroma vaikui galimybė daugiau laiko praleisti su tėvais 
(šeima), stiprinami šeimos ryšiai. 

	Galimybė vaiką ugdyti pagal tėvų religinius, etinius įsitiki-
nimus, filosofiją, diegti norimas vertybes.

	Bent vienas iš tėvų didžiąją dalį dienos turi praleisti su vai-
ku, todėl nelieka laiko vieno iš tėvų socialiniams, kultūri-
niams, saviraiškos poreikiams tenkinti.

	Vaiko ugdymas šeimoje reikalauja daug energijos, laiko ir 
išteklių.

	Šeima gali susidurti su finansiniais sunkumais.
	Ribotos vaiko galimybės socializacijai, ypač su bendraam-

žiais; dalyvauti bendraamžių sporto varžybose, konkur-
suose ir kitoje popamokinėje veikloje.

	Mokyklos nelankymas kelia daug klausimų aplinkiniams 
ar net kai kurių žmonių nepritarimą.

Šaltinis: Kaur G., 2018

Toliau detaliau aptariami tėvų išskiriami ugdy-
mo(si) šeimoje pranašumai.

Daugiau laisvės planuojant ugdymo turinį ir 
dienotvarkę. Ugdydamiesi šeimoje vaikai gali pasi-
rinkti mokytis tai, kas jiems labiau tuo metu patinka 
ir kada nori, dalyko mokymuisi skirti tiek laiko, kiek, jų 
manymu, reikia. Tėvai gali pasiūlyti mokytis vaikams 
tokių disciplinų, kurios nėra įtrauktos į mokyklinį ug-
dymo turinį (pavyzdžiui, graikų, lotynų kalbas, religi-
jotyrą, kinologiją ar kita). Šeimoje ugdant vaiką tėvai 
gali dažniau taikyti aktyviojo mokymosi metodus: 

projektinį, patirtinį mokymąsi, taip pat įtraukti vaikus į 
nuotolinio mokymo kursus. 

Vaikui sudaromos galimybės mokytis jam pri-
imtinu tempu. Klasėje, kurioje yra 20 ar daugiau mo-
kinių, mokytojas vargiai gali atsižvelgti į kiekvieno jų 
mokymosi stilių ir tempą. Kai dauguma mokinių jau 
yra išmokę mokymo medžiagą, judama toliau, o lė-
čiau besimokantys yra paliekami vieni mokytis sava-
rankiškai. Tačiau jei vaikas geba labai greitai mokytis 
ir atlikti užduotis, tada jis turi laukti, kol dauguma 
mokinių bus pasirengę judėti toliau. Labai dažnai tiek 
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vienu, tiek kitu atveju mokiniai nuobodžiauja, jaučiasi 
nusivylę mokykla. Vaiką ugdant šeimoje, jam skiriama 
laiko tiek, kiek jo reikia. 

Daugiau galimybių mokymo stilių pritaikyti 
prie vaiko individualių poreikių, pomėgių, atsi-
skleisti vaiko gabumams; pasiekti aukštesnius 
akademinius pasiekimus. Klasėje dirba vienas 
mokytojas ribotą laiką su didele vaikų grupe, todėl 
sunku pritaikyti ugdymo turinį prie kiekvieno vaiko 
poreikių. Ne kiekvienas mokinys gali sulaukti ir jam 
reikalingo dėmesio ir pagalbos, kurios reikia, kad jis 
išmoktų medžiagą geriausiai, kaip tik gali. Ugdydami 
vaiką šeimoje, tėvai gali skirti jam visą savo dėmesį, 
pritaikydami ugdymo metodus prie vaiko mokymosi 
stiliaus. Ugdymas(is) šeimoje taip pat gali būti lengvai 
siejamas su vaikui labiausiai patinkančiomis temomis 
ar veiklomis. Pavyzdžiui, jei vaikui patinka matemati-
ka, jis gali jos mokytis ir per istorijos dalyko pamokas, 
skaitydamas apie įvairių istorinių laikotarpių matema-
tikus ir jų atradimus, o per gamtos mokslų pamokas 
įvairioms problemoms spręsti pritaikydamas mate-
matinius skaičiavimus. Jei vaikui patinka dainavimas 
ar teatras, šios veiklos gali būti integruojamos su kalbų 
mokymusi ir pan. Šeimoje ugdomas vaikas gali skirti 
daugiau dėmesio jam įdomių temų nagrinėjimui, taip 
pat veikloms, kurioms jis yra gabus (pavyzdžiui, spor-
to treniruotėms, muzikai, šokiui ir pan.). 

Ugdymas(is) šeimoje gali būti alternatyva, kai 
mokyklos uždaromos ekstremalių situacijų atve-
jais. Kylant epidemijoms ir (arba) vaikui esant silpnos 
sveikatos, ugdymas(is) šeimoje tampa alternatyva 
mokykliniam ugdymui(si), ypač dabar, kai yra išvysty-
tos informacinės komunikacinės technologijos, sukur-
ta daug nemokamų ar gana nebrangių elektroninėje 
erdvėje prieinamų mokymo(si) programų ir kursų. 

Sudaroma galimybė vaikui dažniau bendrauti 
su skirtingo amžiaus, patirties žmonėmis. Šitaip 
vaikas įgyja turtingesnę gyvenimo patirtį, išmoksta 
bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis.

Ugdant vaiką šeimoje tėvams lengviau 
užtikrinti vaiko fizinį ir psichologinį saugumą, 
išvengiant patyčių ir smurto, neigiamos bendra-
amžių įtakos: bendraamžių spaudimo, alkoholio var-
tojimo, rūkymo, narkotikų vartojimo ir kitų žalingų 
įpročių, nusikalstamos veikos. Tam tikri probleminiai 
klausimai, pavyzdžiui, susiję su seksualiniu gyvenimu, 
žalingais įpročiais, gali būti aptariami tada, kada tėvai 
jaučia, kad vaikas jau yra tam pasirengęs.

Lengviau planuoti šeimos atostogas ir išvykas, 
galimybė daugiau laiko praleisti su šeima. Tėvai 
gali nuolat palaikyti ryšį su savo vaiku, nuolat stebėti 
ir nepraleisti svarbiausių savo vaiko raidos tarpsnių. 
Tėvams paprasčiau planuoti šeimos atostogas ir išvy-
kas, jie gali daugiau keliauti su savo vaikais, bendrauti, 
kai šie išgyvena sudėtingą savo gyvenimo periodą – 
paauglystę. Tyrimai rodo, kad destruktyvus elgesys ar 

maištavimas sumažėja, kai paaugliai pradedami ug-
dyti šeimose. 

Galimybė vaiką ugdyti pagal tėvų religinius, 
etinius įsitikinimus, filosofiją, diegti norimas ver-
tybes. Kai kurios šeimos pasirenka vaiką ugdyti šei-
moje, nes savo religinius įsitikinimus ir vertybes nori 
įskiepyti ir savo vaikui. Kartais tėvų netenkina ugdy-
mo filosofija, kuria grindžiamas mokymas jiems ar-
čiausiai pasiekiamose mokyklose. Todėl tėvai renkasi 
vaiką ugdyti šeimoje, taikydami alternatyvią ugdymo 
filosofiją.

Nors ugdymas(is) šeimoje turi nemažai pranašu-
mų, tačiau tėvai išskiria ir jo trūkumus (3 lentelė).

Bent vienas iš tėvų didžiąją dalį dienos turi 
praleisti su vaiku, todėl labai mažai lieka laiko poil-
siui ir savo poreikiams tenkinti. Neretai kyla sunkumų 
dirbant su pavargusiu ar sunkiau kontroliuojamo el-
gesio vaiku. 

Vaiko ugdymas(is) šeimoje reikalauja daug 
laiko, energijos ir išteklių. Jei nė vienas iš tėvų nėra 
mokytojas, gali prireikti daugiau išteklių, laiko ir jėgų 
ruošiantis pamokoms ir mokantis įvairių ugdymo me-
todų. Tėvai turi nuolat stebėti, kurie ugdymo metodai 
tinkamiausi jų vaikui, kad jis išmoktų reikiamą moky-
mo medžiagą. Tėvai turi būti ypač kantrūs ir kūrybingi, 
kai vaikas mokosi lėtai arba turi specialiųjų ugdymosi 
poreikių.

Tėvams nusprendus vaiką ugdyti šeimoje, neretai 
susiduriama su finansiniais sunkumais, nes vienas 
iš tėvų turi nedirbti arba dirbti tik nepilną darbo die-
ną, kad galėtų pagelbėti vaikui mokytis. Be to, reikia 
vaiką aprūpinti visa jo ugdymui(si) reikalinga medžia-
ga ir priemonėmis.

Ribotos vaiko galimybės dalyvauti bendraam-
žių sporto varžybose, viktorinose ir kitoje popa-
mokinėje veikloje. Socializacija su to paties amžiaus 
vaikais yra vienas didžiausių iššūkių šeimoje ugdo-
miems vaikams. Tėvai, bandydami įveikti šį iššūkį, ne-
retai planuoja savo vaikų žaidimo su bendraamžiais 
laiką kartu su kitomis šeimomis, kurios turi panašaus 
amžiaus šeimoje ugdomus vaikus; organizuoja sporto 
komandas ir pan. Vis dėlto šie vaikai praranda didelę 
dalį patirčių, kurios įgyjamos tik mokykloje ir išlieka 
visą gyvenimą, pavyzdžiui, išleistuvės, tarpmokykli-
nės sportinės varžybos, konkursai, viktorinos, veikla 
mokyklos klubuose ir pan.

Mokyklos nelankymas kelia daug klausimų ar 
net kai kurių žmonių nepritarimą. Mokymas na-
muose daugelyje Europos valstybių (tarp jų ir Lietu-
voje) nėra paplitusi praktika. Todėl daugeliui žmonių 
kyla klausimas, kodėl vaikas ugdomas šeimoje, o ne 
mokykloje. Tėvai turi nuolat aiškintis dėl tokio savo 
sprendimo, o tai gali varginti ir erzinti, ypač tuo atve-
ju, kai žmonės atvirai reiškia nepritarimą. Neretai ir pa-
čiam vaikui reikia nuolat aiškintis dėl tokio tėvų spren-
dimo, vaikas gali patirti bendraamžių patyčias.
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Kokie reikalavimai keliami vaikus 
šeimose ugdantiems asmenims?

Daugumoje šalių, kur tėvų pageidavimu yra lei-
džiamas ir įteisintas vaiko ugdymas(is) šeimoje, 
nėra nustatyti formalūs su mokymu ar išsilavini-
mu susiję reikalavimai tokių vaikų ugdytojams. 
Vis dėlto Slovakijoje, Šveicarijoje ir Lichtenšteine as-
menims, ugdantiems vaikus namuose, reikalavimai 
pedagoginei kvalifikacijai keliami tokie patys kaip 
ir mokytojams, o Čekijos Respublikoje, Italijoje ir 
Norvegijoje nustatyti minimalūs reikalavimai tokių 
ugdytojų išsilavinimui. Pavyzdžiui, Čekijoje reikalau-
jama, kad asmuo, ugdantis vaiką (-us) šeimoje pagal 
pradinio ugdymo programą, būtų įgijęs ne žemesnį 
kaip vidurinį išsilavinimą, o ugdantis vaiką (-us) pa-
gal pagrindinio ugdymo programą, – ne žemesnę 
kaip bakalauro kvalifikaciją. Italijoje tokie ugdytojai 
turi turėti tam tikrus techninius įgūdžius ir finansines 
galimybes ugdyti vaiką šeimoje. Norvegijoje nėra rei-
kalavimo tėvų formaliam išsilavinimui, tačiau jie turi 

turėti tam tikras žinias ir gebėjimus, reikalingus vaiko 
ugdymui(si) šeimoje, kurių tinkamumą nustato savi-
valdybė.

Likusiose 14-oje šalių8 (taip pat ir Lietuvoje), kur 
nėra keliami formalūs reikalavimai ugdytojų šeimo-
je išsilavinimui ar pedagoginei kvalifikacijai, tėvai 
gali savarankiškai nuspręsti, kas ugdys jų vaiką (-us). 
Vis dėlto minėtose šalyse reikalaujama, kad tėvai 
užtikrintų vaikui teikiamo ugdymo kokybę. Pa-
vyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje nustatyta, kad tėvai 
turi užtikrinti, jog vaikui teikiamas ugdymas šeimoje 
būtų veiksmingas, nepertraukiamas, atitinkantis vai-
ko gebėjimus, gabumus ir specialiuosius ugdymosi 
poreikius, jei vaikas tokių turi. Danijoje taip pat rei-
kalaujama, kad būtų užtikrinamas vaiko kokybiškas 
ugdymas(is) šeimoje, o Prancūzijoje, siekiant įgyven-
dinti šį reikalavimą, didžioji dalis šeimų naudojasi 
nuotolinio mokymo kursais, kuriuos teikia valstybinis 
nuotolinio mokymo centras arba privačios nuotolinį 
mokymą teikiančios organizacijos. 

Kaip organizuojamas vaikų 
ugdymas(is) šeimose?

Tėvai, nusprendę savo vaikus ugdyti šeimoje, vi-
sada susiduria su tokio ugdymo(si) organizaciniais 
klausimais: kokį ugdymo metodą pasirinkti? kokiose 
aplinkose geriausia ugdyti savo vaiką? kaip savo atža-
las aprūpinti reikiama mokymosi medžiaga ir priemo-
nėmis? ir pan.

Ugdymo(si) šeimoje metodai. Tyrimai rodo, kad 
ugdant vaikus šeimoje taikomi įvairūs metodai, tačiau 

8 Belgija, Bulgarija, Estija, Airija, Prancūzija, Latvija, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Slovėnija, Suomija, Jungtinė Karalystė, Serbija.
9 80 proc. iš 1 508 tyrimo metu apklaustų respondentų buvo iš JAV.

dažniausi jų – eklektinis ugdymas (angl. Eclectic home-
schooling), nemokyklinis ugdymas (angl. Unschooling), 
klasikinis ugdymas (angl. Classical homeschooling), 
Šarlotės Meison (angl. Charlotte Mason method) ir mo-
kykla namuose (tradicinis ugdymas) (angl. School at 
Home, Traditional homeschooling). 

2016–2017 m. atlikus 24 pasaulio šalyse tėvų9, ku-
rie ugdo savo vaikus šeimoje, apklausą, nustatyta, kad 
iš 1 506 respondentų daugiausia (beveik du penkta-
daliai) taikė eklektinį ugdymo metodą (1 pav.). 

1 pav.  Kokius metodus taiko tėvai ugdydami savo vaikus šeimoje

Šaltinis: The Homeschooling Report, 2017
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Daugiau nei po dešimtadalį apklaustų responden-
tų šeimoje savo vaikus ugdė taikydami nemokyklinio 
ugdymo, Šarlotės Meison, klasikinį ir mokyklos namuo-
se (tradicinio ugdymo) metodus. Dėl leidinio apimties 
ribojimų toliau trumpai bus pristatomi tik minėti daž-
niausiai tėvų taikomi ugdymo šeimoje metodai.

Eklektinis ugdymas šeimoje (angl. Eclectic Ho-
meschooling) – tai į vaiką orientuotas ugdymas, kurio 
metu atsižvelgiant į vaiko stiprybes, mokymosi stilių 
ir interesus personalizuojamas ugdymas taikant ir 
derinant tarpusavyje įvairius ugdymo šeimoje meto-
dus ir priemones. Pavyzdžiui, vaikui mokantis kalbų, 
istorijos gali būti taikomas Šarlotės Meison metodas, 
o mokantis gamtos mokslų, matematikos – mokyklos 
namuose (tradicinio) ar nemokyklinio ugdymo metodas. 
Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai gali būti naudojami 
matematikos pamokose, išvykos į gamtą ar zoologijos 
sodą rengiamos mokantis gamtos mokslų, o „gyvosios 
knygos“ (pavyzdžiui, žymių asmenybių biografinės 
knygos), lankymasis muziejuose, kelionės – mokantis 
istoriją, geografiją. Taikant eklektinį ugdymo modelį šei-
moje tėvai neretai pasitelkia tradicinio ugdymo metu 
naudojamus standartizuotus testus, užduotis vaiko 
mokymosi pažangai stebėti, o siekdami išsiaiškinti, ar 
vaikas yra pasiekęs reikiamą žinių ir gebėjimų lygį, – 
pasiekimų standartus. 

Nemokyklinis ugdymas (angl. Unschooling) – tai 
nestruktūrizuotas ugdymas(is)10, kai šeimoje ugdo-
mam vaikui leidžiama remtis  prigimtiniu smalsumu ir 
gebėjimu mokytis, paliekant jam laisvę rinktis, ką, kaip 
ir kada mokytis. Taikant šį ugdymo(si) metodą dau-
giausia dėmesio skiriama vaiko pomėgiams, moky-
mosi interesams. Tėvai rūpinasi turtingos mokymosi 
aplinkos sukūrimu ir atlieka mokymosi pagalbininko 
vaidmenį. Vaikas skatinamas tyrinėti ir mokytis taikant 
netradicinius ugdymo metodus, pavyzdžiui, keliones, 
namų ruošą, praktiką darbovietėje, žaidimus, nefor-
maliojo švietimo užsiėmimus ir t. t. Tokio ugdymo(si) 
procese pagrindinis sprendimų priėmėjas yra vaikas. 
Nemokyklinį ugdymo metodą renkasi tie tėvai, kurie 
yra įsitikinę, kad kuo labiau yra personalizuotas vai-
ko ugdymas, tuo didesnė tikimybė, kad vaiko įgytos 
žinios, gebėjimai išliks ilgesniam laikui, o noras nuolat 
mokytis neišblės ir baigus mokyklą, studijas.

Šarlotės Meison metodas (angl. Charlotte Ma-
son method). Šarlotė Meison – britė, knygų autorė, 
mokytoja ir dėstytoja, ugdymo šeimoje pradininkė. 
Jos ugdymo metodas grindžiamas idėja, kad reikia 
ugdyti ne tik vaiko protą, bet visą asmenybę. Pagrin-
diniai ugdymo dėmenys yra „Atmosfera“, „Disciplina“ 
ir „Gyvenimas“. „Atmosfera“ suprantama kaip aplinka, 
kurioje auga vaikas. Jis labai daug dalykų išmoksta 
namie iš savo artimųjų juos stebėdamas ir klausyda-
mas jų. Todėl tėvai turi stengtis elgtis nepriekaištingai.  
Š. Meison buvo įsitikinusi, kad trečdalį vaiko išsilavini-
mo suformuoja būtent tėvai savo elgesiu. „Disciplina“ 

suprantama kaip geri įpročiai – charakterio savybės. 
Diegiant vaikui gerus įpročius, formuojamas kitas treč-
dalis jo išsilavinimo. Likusį trečdalį vaiko išsilavinimo 
formuoja „Gyvenimo“ komponentas, kuris siejamas 
su akademinėmis žiniomis. Š. Meison buvo įsitikinu-
si, kad vaikui turi būti teikiami ne sausi faktai, bet gy-
vos mintys ir idėjos. Todėl visi ugdymo metodai, skirti 
įvairių mokyklinių disciplinų mokymui(si), turėtų būti 
parenkami remiantis šia samprata. Taikant Šarlotės 
Meison ugdymo metodą vaikai turi daug laiko praleis-
ti gamtoje, skatinami ją tyrinėti, pildyti gamtos žurna-
lus. Vaikai turi nuolat atlikti stebėjimus, pildyti istorijos 
aplankus, būti skatinami atsiminti, atpasakoti. Taikant 
šį ugdymo metodą didelę reikšmę turi skaitymas, ypač 
biografijų, klasikos ir kitų „gyvų knygų“ (pavyzdžiui, 
istorijų apie didvyrius, gyvenimo pamokas, svarbias 
socialines etines pasekmes). Nors tokio ugdymo metu 
eliminuojamos pamokos ir šiek tiek nukenčia vaiko 
erudicija, tačiau organizuojamas į vaiką orientuotas 
ugdymo metodas yra gana nebrangus, lankstus ir su-
daro mokiniui galimybes atrasti daug įdomių, naujų 
dalykų, mokytis savo tempu.

Klasikinis ugdymas (angl. Classical Homescho-
oling) – struktūruotas ugdymas, kuriuo siekiama iš-
mokyti vaiką mąstyti savarankiškai. Šis ugdymo(si) 
metodas grindžiamas vadinamuoju triviumu (lot. tri-
vium  – trijų kelių sankryža), kurį sudaro 3 ciklai: 
gramatika, logika arba retorika ir dialektika. Pirmojo 
(gramatikos) ciklo metu vaikas mokomas įvairių mo-
komųjų dalykų fundamentinių žinių. Kadangi šiame 
etape (pradinėje mokykloje) vaikas mąsto konkre-
čiomis sąvokomis, todėl mokymas(is) grindžiamas 
mokymusi atmintinai ir išmoktų dalykų kartojimu, 
rūpinamasi, kad vaikas įgytų matematikos, kalbų, 
gamtos ir socialinių mokslų žinių pagrindus. Vėliau 
(antrojo – logikos arba retorikos – ciklo metu), kai 
vaikas po truputį pradeda samprotauti, pradedama jį 
mokyti klausti, palyginti, išskirti panašumus ir skirtu-
mus (analitiškai mąstyti), padedama suprasti, kaip vie-
nos žinios siejasi su kitomis (logiškai mąstyti), atrinkti 
tikrus faktus nuo artefaktų (kritiškai mąstyti). Vėliau-
siai (trečiame – dialektikos – ciklo metu), kai mokinys 
geba mąstyti abstrakčiomis sąvokomis, siedamas įgy-
tas žinias, analitinį, loginį, kritinį mąstymą, naudoda-
mas debatų, įtikinamo rašymo metodus mokosi for-
muluoti įrodymais grįstą nuomonę ir išvadas. Šiame 
etape mokinys taip pat mokosi rašyti esė, viešojo kal-
bėjimo, buhalterijos, inžinerijos, ekonomikos ir politi-
kos mokslų. Klasikinis ugdymo metodas yra grindžia-
mas vaiko pažintinės raidos stadijomis ir apima ne tik 
pažintinių gebėjimų, bet ir vertybių, charakterio savy-
bių ugdymą(si). Taikant šį metodą neretai įtraukiamas 
lotynų ir graikų kalbos mokymasis, „didžiųjų knygų“ 
(pavyzdžiui, Aristotelio, Platono, Senekos ir kitų žymių 
Vakarų pasaulio mąstytojų veikalų) skaitymas ir nagri-
nėjimas.  

10 Šis ugdymo metodas kartais vadinamas nestruktūrizuotu, nes neturi aiškios mokymo struktūros, programos.
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Mokykla namuose arba tradicinis ugdymas 
(angl. School at Home, Traditional homeschooling) – tai 
metodas, kai tėvai individualiai ugdo savo vaiką šei-
moje taikydami tas pačias ugdymo programas, vado-
vėlius, pratybas, mokymo(si) ir vertinimo priemones, 
tvarkaraštį, kaip ir valstybinėje ar privačioje mokyklo-
je. Šį ugdymo būdą pasirinkę tėvai dažniausiai taiko 
tradicinius ugdymo metodus (pasakojimą, aiškinimą), 
vaiko mokymosi pažangai stebėti – standartizuotas 
mokymosi pasiekimų patikrinimo užduotis. 

Ugdymo(si) būdai. Nors pasaulyje vis dar yra la-
bai paplitęs ugdymas(is) fizinėse aplinkose, iš spaus-
dintinių šaltinių, tačiau informacinių technologijų 
išsivystymo lygis ir kaskart platesnis jų taikymas ug-
dymo procese lemia vis labiau populiarėjantį mišraus 
mokymosi ir virtualaus namų mokymosi būdų taikymą 
šeimoje ugdant vaikus. 

Mišrus mokymasis (angl. Blended learning) – tai 
vaiko ugdymo(si) būdas, kai mokinys mokosi tiek vir-
tualioje aplinkoje, tiek tradiciškai – fizinėje aplinkoje 
(t. y. namuose skaitydamas spausdintinius vadovėlius, 
klausydamasis tėvų aiškinimo ir atsakinėdamas į jų 
užduodamus klausimus ir pan.). Tėvai renkasi šį mo-
kymo būdą, nes, viena vertus, nereikia rūpintis dėl ug-
dymo programos savo vaikui sudarymo. Kita vertus, 
šis vaiko mokymo(si) būdas tėvams suteikia daugiau 
laisvės: tuos dalykus, kuriuos jie išmano geriau, gali 
mokyti patys, o tuos, kuriuos išmano prasčiau, patikė-
ti nuotolinio mokymo kursus vedantiems ekspertams. 

Virtualus namų mokymasis (angl. Online homes-
chooling) – tai mokymasis naudojant virtualią moky-
mosi aplinką. Tėvai šį vaiko ugdymo būdą pasirenka 
tikėdamiesi, kad teks mažiau laiko skirti darbui su vai-
ku, o pats vaikas geriau įgus naudotis informacinėmis 
komunikacinėmis technologijomis. Dažniausiai pasi-
rinkę tokį ugdymo būdą tėvai naudojasi akredituotų 
ugdymo įstaigų nuotolinio mokymo programomis, 
paslaugomis. Nuotolinio mokymo teikėjai, siūlydami 
tokias programas, labai dažnai siūlo ir visą el. prie-
monių paketą: el. mokymo medžiagą, vaizdo įrašus, 
virtualias laboratorijas, bibliotekas. Mokinys, mokyda-
masis pagal minėtą programą, gali bet kada peržiūrė-
ti mokymosi medžiagą po kelis kartus, neišeidamas iš 
namų aplankyti muziejų, biblioteką, atlikti laboratori-

nius darbus. Akredituotos nuotolinį mokymą teikian-
čios ugdymo įstaigos labai dažnai siūlo ir virtualiai 
atliekamus testus, apklausas, kurias naudodami tėvai 
gali nuolat stebėti vaiko mokymosi pažangą. Rečiau 
siūlomos el. programos, kurios leidžia personalizuoti 
mokinio mokymosi pasiekimų vertinimą. Naudojant 
tokias programas žinių, gebėjimų patikrinimo užduo-
tys, klausimai yra automatiškai pritaikomi prie vaiko 
žinių ir gebėjimų lygio, tempo, o vertinimo pabaigo-
je pateikiamas galutinis vaiko pasiekimų įvertinimas, 
nurodant, kuriose srityse vaikas pasirodė geriau, ku-
riose prasčiau, pateikiamos rekomendacijas, kuriose 
srityse dar reikia pasimokyti.

Mokymosi aplinka. Neretai įsivaizduojama, kad 
šeimose ugdomi vaikai daugiausia laiko praleidžia 
namuose ir yra socialiai izoliuoti, tačiau dauguma jų 
mokosi už namų sienų esančiose įvairiose mokymo-
si aplinkose – bibliotekose, muziejuose, parkuose, 
keliaudami, tyrinėdami tiek gamtinę, tiek žmogaus 
sukurtą aplinką, savanoriaudami bendruomenėse, 
dalyvaudami įvairiose pilietinėse akcijose. Tokiu būdu 
jie turi galimybę bendrauti su įvairaus amžiaus ir la-
bai skirtingas gyvenimo patirtis turinčiais žmonėmis. 
Namuose ugdomi vaikai, kaip ir ugdomi mokykloje, 
turi galimybę bendrauti ir su savo bendraamžiais tiek 
virtualiai, naudodami IKT, tiek tiesiogiai, dalyvaudami 
įvairiuose neformaliojo švietimo būreliuose, klubuose 
(pavyzdžiui, sporto, šokių, menų, robotikos ir pan.), 
taip pat ir visuomeninėse organizacijose (pavyzdžiui, 
skautų, žaliųjų ir kt.).

Mokymo(si) medžiaga. Kai vaikas ugdomas šei-
moje tėvų pageidavimu, kai kuriose šalyse (pavyz-
džiui, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Italijoje) mokymo 
medžiaga turi pasirūpinti patys tėvai. Jie turi pirkti 
vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, nuotolinio mokymo 
kursus, įvairias el. mokymo ir pasiekimų patikrinimo 
programas. Vis dėlto yra šalių (pavyzdžiui, Lenkija, 
Austrija, Estija), kur tėvai yra aprūpinami nemokama 
mokymo medžiaga. Lenkijoje šeimoje ugdomi moki-
niai turi prieigą prie tų pačių vadovėlių, mokymo(si) 
medžiagos ir priemonių, kaip ir mokykloje besimo-
kantys vaikai. Estijoje vaikas nemokamai aprūpina-
mas vadovėliais, pratybomis ir kita mokykloje naudo-
jama medžiaga, jei jos pageidauja tėvai.

Kas ir kaip dažnai vykdo tėvų 
pageidavimu šeimose ugdomų vaikų 
ugdymo(si) priežiūrą, pasiekimų 
vertinimą?

Visose Europos šalyse (išskyrus Nyderlandus ir 
Jungtinę Karalystę), kuriose yra įteisintas ugdymas(is) 
šeimoje, vykdoma tokio ugdymo(si) priežiūra (1 len-
telė). Ją, priklausomai nuo šalies, vykdo mokyklų ins-
pektūra, savivaldybė ar mokykla (pastarasis atvejis 
dažniausias) (4 lentelė). 

Daugumoje šalių šios institucijos vykdo tik mo-
kymosi pasiekimų stebėseną. Tačiau kai kuriose ša-
lyse (pavyzdžiui, Prancūzijoje, Belgijoje, Norvegijoje) 
šeimose ugdomi mokiniai dar ir lankomi namuose. 
Pavyzdžiui, Belgijoje Flamandų regione inspektūra 
reguliariai lanko šeimose ugdomus vaikus, analizuoja 
šeimos pateiktus dokumentus. Tačiau Valonijoje ins-
pektūra šeimas lanko nereguliariai. Šių vizitų metu 
inspektoriai tikrina ugdymui(si) naudojamą mokymo 
medžiagą ir vaiko mokymosi pasiekimus. Prancūzijo-
je vaiko žinios turi būti tikrinamos kartą per metus, 
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dažniausiai namuose. Tėvai turi įrodyti, kad ugdo tų 
dalykų, kurių reikalauja švietimą reglamentuojantys 
teisės aktai. Inspektoriai privalo gerbti tėvų ir (arba) 
mokinio ugdymo(si) pasirinkimo laisvę, toleruoti 
tam tikrus pateisinamus mokymosi pažangos neto-
lygumus. Norvegijoje teisę ir pareigą prižiūrėti vaiko 
ugdymą(si) šeimoje turi savivaldybė. Ji gali paprašyti 

vaiko atlikti tam tikras užduotis, siekdama įsitikinti, 
ar vaikas pasiekė nacionaliniame ugdymo turinyje 
apibrėžtas žinias ir gebėjimus. Taip pat gali įpareigoti 
mokyklą, kad jos mokytojai reguliariai lankytųsi šei-
mose, kuriose ugdomas vaikas, tam, kad būtų įvertin-
ta namų aplinka, jos tinkamumas vaiko ugdymui(si) 
ir gerovei.

4 lentelė.  Vaikų ugdymo(si) šeimoje priežiūrą vykdančios 
                        institucijos Europos šalyse

5 lentelė.  Mokinių, ugdomų šeimoje, pasiekimų vertinimo 
                        dažnumas Europos šalyse

Šaltinis: Home Education Policies in Europe. Primary and  
Lower Secondary Education. Eurydice, 2018

Institucijos Šalių pavyzdžiai

Mokyklų 
inspektūra

Belgija, Prancūzija, Slovakija

Savivaldybė Danija, Suomija, Norvegija, Graikija

Mokykla Čekija, Estija, Lenkija, Liuksemburgas, 
Vengrija, Portugalija, Juodkalnija

Priežiūra  
nevykdoma

Jungtinė Karalystė, Nyderlandai

Šalis Pasiekimų vertinimo dažnumas

Austrija, Prancūzija, 
Slovėnija, Lenkija, 
Italija

Kartą per metus

Estija, Čekija Kiekvieną semestrą

Vengrija 2 kartus per metus

Norvegija Savivaldybės sprendimu

Juodkalnija Kiekvieną semestrą arba kartą per metus

Portugalija Kas dvejus metus

Albanija Kaip ir mokykloje, kuriai priskirtas vaikas
Šaltinis: Home Education Policies in Europe. Primary and  

Lower Secondary Education. Eurydice, 2018; Gaither M., 2017

Europos šalyse šeimose ugdomų mokinių moky-
mosi pasiekimų stebėsena vykdoma įvairiu dažnumu 
(5 lentelė). Pavyzdžiui, Čekijoje, Estijoje, Prancūzijoje, 
Italijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Slovėnijoje, Lenkijoje ir 
Juodkalnijoje, mokymosi pasiekimų patikrinimai or-
ganizuojami kasmet ar net dažniau. Čekijoje šeimoje 
ugdomų mokinių mokymosi pažanga tikrinama 
kiekvieną semestrą, siekiant įvertinti, kaip mokinys 
išmoko tam tikrą mokymo medžiagą. Prancūzijoje 
mokinio pasiekimai tikrinami kasmet, pradedant nuo 
trečio mėnesio, kai oficialiai buvo deklaruotas vaiko 
mokymasis šeimoje, Juodkalnijoje – kiekvieną semes-
trą arba kartą per metus, kaip nusprendžia mokykla. 
Nustačius, kad vaiko mokymosi pažanga yra nepa-
kankama, mokymosi pasiekimai neatitinka nusta-
tytų standartų, jis yra nedelsiant grąžinamas mo-
kytis į mokyklą. Pavyzdžiui, Estijoje mokykla kartu su 
vaiko šeimoje ugdytoju parengia individualų ugdymo 
planą, kuriame numatomi kiekvieno semestro vaiko 
mokymosi tikslai. Mokykla vertina vaiko mokymosi 
pasiekimus kartą per semestrą. Jei mokinys nepasiekė 
jo individualiame ugdymo plane numatytų rezultatų, 

mokykla, mokytojų tarybos sprendimu, turi teisę nu-
traukti vaiko ugdymą(si) šeimoje. Austrijoje namuose 
ugdomi vaikai kiekvienų mokslo metų pabaigoje turi 
laikyti egzaminus. Jei vaiko egzaminų rezultatai yra 
nepatenkinami, leidimas vaiką ugdyti namuose yra 
nutraukiamas ir kitąmet jis privalo kartoti kursą vals-
tybinėje mokykloje. Nors Nyderlanduose kol kas nėra 
reikalavimo vykdyti šeimoje ugdomų mokinių mo-
kymosi priežiūrą, tačiau jau yra rengiami teisės aktai, 
reglamentuojantys minėtų mokinių mokymosi pasie-
kimų stebėseną ir vertinimą.

Daugumoje Europos šalių tam, kad šeimoje ug-
domas mokinys gautų tam tikros ugdymo progra-
mos baigimo pažymėjimą, turi išlaikyti egzaminus  
(1 lentelė). Danijoje, Airijoje ir Lichtenšteine namuose 
ugdomi mokiniai gali gauti ugdymo programos baigi-
mo pažymėjimą ir nelaikydami baigiamųjų egzaminų, 
tačiau, jei nori, gali tai padaryti. Norvegijoje vaikai, ku-
rie buvo ugdomi namuose, negauna mokyklos baigi-
mo pažymėjimo, tačiau iš savivaldybės gauna pažymą 
apie baigtą privalomąjį ugdymą.

Ką rodo tyrimai apie tėvų  
pageidavimu šeimose ugdomų vaikų 
pasiekimus?

Vieni svarbiausių ir didžiausią susirūpinimą visuo-
menėje kylančių klausimų yra šie: ar šeimose ugdo-
mi mokiniai pasiekia tokius pačius mokymosi re-
zultatus (akademinius pasiekimus, socializacijos 

lygį) kaip ir lankantys mokyklas? Ar lydi sėkmė 
šiuos vaikus jiems užaugus? 

Tyrimų, kuriais buvo siekiama įvertinti ugdymo(si) 
šeimoje poveikį vaiko, vėliau – ir suaugusiojo akade-
miniams pasiekimams, socializacijai, apskritai nėra 
daug. Dažniausiai jie buvo užsakomi tėvų, kurie ugdė 
savo vaikus šeimose. Be to, dauguma minėtų tyrimų 
yra atlikta JAV ir Kanadoje, t. y. šalyse, kuriose šeimose 
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besimokančių mokinių dalis viena didžiausių pasau-
lyje. Labai dažnai akademinių pasiekimų tyrimuose 
mokinių, kurie buvo ugdomi šeimose, imtys buvo 
formuojamos savanorystės principu ir (arba) labai 
mažos, todėl neatspindėjo visos šių tiriamųjų popu-
liacijos, tuo tarpu palyginimui mokyklose besimokan-
čių mokinių imtys dažnai buvo formuojamos taikant 
atsitiktinės atrankos metodą.

Akademiniai pasiekimai. Turbūt vienas žino-
miausių yra L. M. Rudner (1999) atliktas tyrimas, ku-
riuo buvo siekta įvertinti ugdymo(si) šeimoje poveikį 
vaiko akademiniams pasiekimams. Šis mokslininkas 
tyrė 20 tūkst. JAV šeimose ugdomų vaikų mokymosi 
pasiekimus ir nustatė, kad jie, lyginant su ugdomų 
mokyklose, buvo statistiškai reikšmingai aukštesni 
skaitymo, kalbų, matematikos, socialinių ir gamtos 
mokslų, informacinių technologijų srityse. 

Maždaug po dešimtmečio B. Ray (2010) atliko kitą 
panašų tyrimą šalies mastu, tik jo tiriama šeimose ug-
domų vaikų imtis buvo perpus mažesnė. B. Ray rezul-
tatai tik patvirtino L. M. Rudner tyrimo rezultatus: šei-
mose ugdomų vaikų pasiekimai, lyginant su ugdomų 
mokyklose, buvo aukštesni skaitymo, kalbų, matema-
tikos, socialinių ir gamtos mokslų srityse.

Nors tyrimuose buvo remtasi standartizuotų mo-
kinių mokymosi pasiekimų patikrinimų rezultatais, 
tačiau šių mokslininkų tyrimai susilaukė daug kritikos, 
nes šeimose ugdomų vaikų imtys buvo suformuotos 
taikant neatsitiktinės atrankos metodus. Mokslininkai 
analizei naudojo privačių įstaigų, teikiančių mokamas 
mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimo paslaugas, 
duomenis. Todėl į tyrėjų imtis pateko vaikai iš labiau 
pasiturinčių, išsilavinusių, stabilesnių šeimų nei vidu-
tinė Amerikos šeima. Tada minėtos imties mokinių 
akademiniai pasiekimai buvo lyginami su nacionaliniu 
šalies vidurkiu, o gauti rezultatai nebuvo perskaičiuoti 
įvertinant šeimos socialinį ekonominį (SE) statusą (tėvų 
išsilavinimą ir šeimos pajamas), kuris, beje, turi didelę 
įtaką vaiko pasiekimams. Pavyzdžiui, L. Belfield (2005), 
atlikęs namuose, valstybinėse ir privačiose mokyklose 
ugdomų mokinių SAT (Scholastic Aptitude Test)11 eg-
zamino palyginamąją rezultatų analizę, nustatė, kad 
skaičiavimuose, įvertinus jų SE, statistiškai reikšmingų 
skirtumų tarp grupių rezultatų nenustatyta. 

2011 m. nepriklausomų mokslininkų grupė – Mar-
tin-Chang, Gould ir Meuse – tyrė 74 Kanados šeimose 
ir mokyklose ugdomus mokinius. Jų akademiniams 
pasiekimams įvertinti panaudojo standartizuotas 
mokinių pasiekimų patikrinimo užduotis kaip ir Ru-
dner (1999) bei Ray (2010). Tik skirtumas, kad Mar-
tin-Chang ir jo kolegų organizuotame eksperimente 
mokinių pasiekimai buvo tikrinami nemokamai, todėl 
šiame tyrime dalyvavo įvairios socialinės padėties šei-

mų vaikai. Tyrimo imtys buvo sudaromos grupuojant 
šeimose ir mokyklose ugdomus mokinius, juos paren-
kant iš tos pačios geografinės vietovės, to paties am-
žiaus, o jų motinos buvo įgijusios tą patį išsilavinimą. 
Šiame eksperimente formuojant imtis taip pat buvo 
atsižvelgiama ir į šeimos pajamas (vis dėlto mokykloje 
ugdomų vaikų jos buvo didesnės, nes dažniausiai šių 
vaikų abu tėvai buvo dirbantys ir uždirbantys). Tyrėjai 
šeimose ugdomus vaikus dar suskirstė pagal tai, kokį 
ugdymo metodą (struktūruoto ugdymo12 (n=25) ar 
nestruktūruoto ugdymo13 (n=12)) taikė jų tėvai. Kai 
tyrėjai palygino šių dviejų šeimose ugdomų mokinių 
grupių pasiekimus, išryškėjo, kad tų, kurie mokėsi 
taikant struktūruotus ugdymo metodus, pasiekimai 
buvo statistiškai reikšmingai aukštesni nei taikant 
nestruktūruotus ugdymo metodus. Lyginant tris mo-
kyklose ir šeimose ugdomų mokinių imtis, nustatyta, 
kad mokyklas lankiusių mokinių rezultatai buvo sta-
tistiškai reikšmingai žemesni nei vaikų, kurie mokėsi 
šeimose taikant struktūruotus ugdymo metodus, ir 
statistiškai reikšmingai aukštesni nei vaikų, kurie mo-
kėsi šeimose taikant nestruktūruotus ugdymo meto-
dus. Šio tyrimo metodologija buvo geriau pagrįsta nei 
L. M. Rudner ir B. Ray tyrimų, tačiau galimybę daryti 
apibendrinimus apie šeimose ugdomų vaikų akade-
minius pasiekimus ribojo labai maža tyrimo imtis. 

R. Pennings ir jo kolegų (2011) atliktas tyrimas 
skirtas ne tiesiogiai suaugusiųjų, kurie buvo ugdyti 
šeimose, pasiekimų gyvenime analizei, bet religinių 
ir nereliginių valstybinių mokyklų absolventų pasie-
kimams palyginti. Tyrimo imtis buvo suformuota iš 
atsitiktiniu būdu atrinktų 1 471 suaugusiojo (24–39 
metų), iš kurių 61 šeimose ugdytas asmuo buvo ga-
vęs religinį išsilavinimą. Tyrimo rezultatai parodė, kad 
religinį (katalikų ar protestantų) švietimą gavusių su-
augusiųjų, ugdytų šeimose, SAT testų rezultatai buvo 
statistiškai reikšmingai žemesni nei lankiusių religines 
(katalikų ar protestantų) mokyklas ir lankiusių valsty-
bines mokyklas. Šeimose ugdyti ir religinį išsilavinimą 
gavę suaugusieji dažniau nei religinių ir valstybinių 
mokyklų abiturientai lankė atviro priėmimo koledžus, 
rečiau – prestižinius universitetus, mažesnė jų dalis 
įgijo aukštesnį mokslinį laipsnį.

Socializacija. Per pastaruosius tris dešimtme-
čius daugelio atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad 
ugdymas(is) šeimoje turi teigiamą įtaką vaiko socia-
linei raidai: šeimoje ugdyti vaikai užaugę yra labiau 
socialiai atsakingi ir yra labiau pilietiškai įsitraukę 
nei mokykloje ugdyti bendraamžiai (Carson, 2009; 
Medlin, 2013; Ray, 2004). Šeimoje ugdyti vaikai mąs-
to savarankiškiau ir yra atviresni naujoms patirtims, 
socialiai labiau prisitaikę ir pasitikintys savimi, turi 
geresnius lyderystės įgūdžius, aukštesnę savivertę 

11 SAT egzaminus laiko stojantieji į JAV aukštųjų mokyklų bakalauro programas. Egzamino tikslas – įvertinti kalbinius ir akademinius gebėjimus, 
kurie nėra susiję su studijų sritimi.
12 Ugdymas(is) organizuojamas pagal iš anksto sudarytą ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį (pavyzdžiui, taikant mokykla namuose ugdymo 
metodą).
13 Ugdymas(is) organizuojamas orientuojantis į vaiko interesus, pomėgius, nesilaikant ugdymo plano ar pamokų tvarkaraščio (pavyzdžiui, taikant 
nemokyklinio ugdymo metodą).
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ir jaučia mažesnį nerimą nei mokyklas lankę jų ben-
draamžiai. Vis dėlto reiktų pažymėti, kad šie rezulta-
tai dažniausiai buvo gaunami apklausiant šeimoje ir 
mokykloje ugdomų mokinių tėvus. Tačiau apklausus 
abi minėtas mokinių grupes apie jų socialinius įgū-
džius, paaiškėjo, kad jų vertinimai buvo panašūs, o 
tarp šių grupių tarpasmeninių santykių skaičiaus ir 
kokybės statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta 
(Carson, 2009; Medlin, 2013; Ray, 2004; Webb, 1999). 
Tyrimais atskleista, kad šeimose ugdomi vaikai, kaip ir 
mokyklas lankantys jų bendraamžiai, įgyja tas pačias 
elgesio normas ir vertybes, reikalingas sėkmingam 
gyvenimui visuomenėje, ir yra tiek pat patenkinti 
gyvenimu (Medlin 2000, 2013). Vienintelis šeimose 
ugdomų vaikų naudai nustatytas skirtumas – jie tu-
rėjo mažiau elgesio problemų (Ray, 2004). Panašiai 
O. Guterman ir A. Neuman (2017) nenustatė esminių 
skirtumų tarp mokykloje ir šeimoje ugdytų pradinių 
klasių mokinių emocinių ar elgesio problemų, tik ma-
žiau mokinių, kurie buvo ugdomi šeimose, pasižymė-
jo prislėgta nuotaika. 

Vis dėlto kai kurios studijos (pavyzdžiui, H. Heller-
Degani, 2003) parodė, kad ne visose šeimose ugdomi 
vaikai patenkinti tokio ugdymo kokybe: dalis vaikų 
jautėsi vieniši ir patyrė didelę socialinę izoliaciją. Na-
muose ugdomi vaikai, lyginant su besimokančiais 
mokykloje, turėjo mažiau draugų ir statistiškai reikš-
mingai mažiau socialinių kontaktų su bendraamžiais. 
Deja, šiuos tyrimo rezultatus gana savitai interpretavo 
ugdymą šeimoje palaikantys tyrėjai, argumentuoda-
mi, kad mažesnis kontaktų skaičius su bendraamžiais 
rodo, jog šeimose besimokantys vaikai yra mažiau 
priklausomi nuo savo bendraamžių ir todėl yra labiau 
socialiai subrendę (Sekkes, 2004). Kai kurie tyrimai 
atskleidė, kad šeimose ugdyti vaikai mažiau pasitiki 
savo jėgomis, nei mokyklas lankę jų bendraamžiai. Mi-
nėtu R. Penning ir jo kolegų (2011) tyrimu nustatyta, 
kad suaugusieji, kurie buvo ugdyti šeimose, lyginant 
su lankiusiais mokyklas, rečiau įsitraukė į politines 
kampanijas, viešas demonstracijas. Religinį švietimą 
gavę šeimose ugdyti suaugusieji, lyginant su lankiu-
siais valstybines mokyklas, jautė didesnį beviltiškumo 
ir krypties gyvenime trūkumo jausmą. Vieno tyrimo 
metu buvo nustatyta, kad JAV koledžo profesoriai, su-
sidūrę su šeimose ugdytais pirmakursiais, pastebėjo, 
jog jie buvo mažiau socialūs nei studentai, lankę mo-
kyklas (Alvord, 2003).

Nepaisant nemažo tyrimų, patvirtinančių teigia-
mą ugdymo šeimoje įtaką vaiko socializacijai, skai-
čiaus, mokslininkai (M. Gaither, 2017; J. Murphy, 2014) 
atkreipia dėmesį, kad dauguma jų buvo atliekami 
tiesiog apklausiant pačius vaikus ar jų tėvus, todėl šių 
tyrimų išvados galėjo būti subjektyvios ir neatspin-
dinčios realybės. Minėti mokslininkai pabrėžia, kad 
trūksta ilgalaikių tyrimų, kurių metu šeimose ir moky-
klose ugdomų vaikų elgesį stebėtų nepriklausomi ty-

rėjai ir būtent šių stebėjimų pagrindu būtų formuluo-
jamos išvados. Deja, daugelyje atliktų tyrimų, siekiant 
įvertinti šeimoje ugdomų vaikų socializacijos lygį, 
formuojant respondentų imtis labai dažnai nebuvo 
atsižvelgiama ir į tai, kiek laiko mokiniai buvo ugdomi 
šeimoje (visą laiką ar tik kelerius metus), todėl į tokių 
tyrimų rezultatus ir išvadas mokslinėje bendruome-
nėje žiūrima gana kritiškai.

Apibendrinant galima teigti, kad atlikti tyrimai 
nepateikia aiškių įrodymų, jog ugdymas(is) šeimoje 
yra pranašesnis už ugdymą(si) mokykloje akademinių 
pasiekimų ir (arba) socializacijos atžvilgiu. Panašu, kad 
dalis vaikus šeimoje ugdančių tėvų gali suteikti jiems 
puikų išsilavinimą ir padėti tapti klestinčiais visuome-
nės piliečiais, vis dėlto pasitaiko atvejų, kai tėvai neat-
sakingai žiūri į šią pareigą. Siekiant išvengti pastarojo 
atvejo, svarbu numatyti ir aiškiai teisiškai įtvirtinti sau-
giklius (atvejus), kada valstybė, gindama vaiko intere-
są, galėtų laiku įsikišti į ugdymo(si) šeimoje procesą ir 
prireikus grąžinti vaiką į ugdymo įstaigą. 

Tėvams, ketinantiems savo vaiką ugdyti šei-
moje, rekomenduojama:

• iš anksto pasidomėti tokiam ugdymui(si) ke-
liamais reikalavimais, ugdymo(si) šeimoje metodais ir 
būdais, tyrimų šioje srityje rezultatais; 

• išsiaiškinti, kur galėtų kreiptis, kilus klausimų 
ar problemų dėl ugdymo; 

• atsakingai įvertinti savo pedagoginius gebė-
jimus ir finansines galimybes.

Mokyklai rekomenduojama:
• informuoti tėvus, išreiškusius pageidavimą 

savo vaikus ugdyti šeimoje, apie procedūras tokio ug-
dymo leidimui gauti; 

• supažindinti tėvus su jų teisėmis, pareigomis 
ir atsakomybėmis; 

• supažindinti su ugdymo metodų ir būdų įvai-
rove, jų taikymo galimybėmis ugdant vaiką šeimoje;

• rekomenduoti vaiko ugdymui(si) šeimoje tin-
kamą mokymo(si) medžiagą ir priemones, mokymo(si) 
kursus; 

• patarti, kaip tinkamai sudaryti vaiko indivi-
dualaus ugdymosi planą, kaip geriau užtikrinti vaiko 
socializaciją (ypač su bendraamžiais); 

• paaiškinti, kur reiktų kreiptis pagalbos, iškilus 
klausimams ar problemoms. 

Būtų naudinga parengti tėvams, ketinantiems 
ugdyti savo vaiką šeimoje, atmintinę ir sukurti inter-
netinę svetainę, kurioje tėvai, ugdantys savo vaikus 
šeimoje, galėtų diskutuoti tarpusavyje jiems aktua-
liomis temomis, pasidalyti savo patirtimis, gauti kom-
petentingų specialistų patarimų iškilus klausimams ar 
problemoms.

Siekiant sėkmingo vaiko ugdymo(si) šeimoje 
yra svarbus pasitikėjimu ir geranoriškumu grin-
džiamas tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas.
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